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ROZHODNUTÍ O ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI

Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle § 10, § 11 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen &quot;správní řád&quot;), dále dle

ustanovení § 2 odst. 1 zákona Č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), posoudí] obsah žádosti o poskytnutí

informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacím, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), kterou podala, dne 18. 4. 2018,

Julie Dlouhá, nar. XXX XXX 1996, XXXXXXXX XXXX XXX XX XXXXXXXX

a dle ustanovení §15 odst.1 zákona ě. 106/ 1999 Sb. zákona o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), te&#39;to žádosti

nevyhověL

Odůvodnění:

Správní orgán, dne 18. 4. 2018, obdržel podání označené jako žádost o informace podle zákona

č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Po posouzení obsahu žádosti, kdy žadatel

požaduje kopii spisového materiálu, vedeného pod č. př. 2017/58883, ve věci přestupku «

provozovatele vozidla dle § l25f odst. l zákona o silničním provozu, a to konkrétně:

- záznam o přestupku (listinný výstup zrychloměru zahrnující též fotografii změřene&#39;ho

vozidla),
- úřední záznam(y) policie,
- soupis součástí spisu,

správní orgán konstatuje, že žádosti není možné vyhovět, nebot&quot; k dnešnímu dni se spisovým

materiálem, vedeným pod č. př. 2017/58883, nedisponuje, a to z důvodu předání spisu

odvolacímu orgánu, Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, Žerotínovo nám.

3, 602 00 Brno, na základě podaného odvolání proti rozhodnutí, ze dne 12. 3. 2018.
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Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu

J íhomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu

orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet

stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje 0

tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor

s právními předpisy nebo nesprávnost roz .dnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Bc. Taťána Lukšová, v. r.
.
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